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25 éves a városi újság

Mindegy, milyen távol élnek
egymástól, mégis ugyanúgy
gondolkodnak, ugyanazon
dolgok érdeklik õket – véle-
kedtek azok a diákok, akik hét
országból, a Zrínyi Miklós
Gimnázium Comenius Iskolai
Együttmûködések projektje
keretében érkeztek Zalaeger-
szegre. 

– Antal Lívia –

Egyhetes itt-tartózkodásuk
alatt több településre is elláto-
gattak vendéglátó diáktársaik
társaságában, hogy a magyar
népmûvészettel ismerkedjenek.
Lapunk a Gébárti Kézmûvesek
Házában kereste fel õket. 

– A Tempus Közalapítvány hir-
detette meg ezt a pályázati lehe-
tõséget, melyet elnyertünk nyolc
ország (Franciaország, Wales,
Csehország, Szlovákia, Lengyel-
ország, Románia, Bulgária és Ma-
gyarország) részvételével – tájé-
koztatott Kocsisné Németh Erika,
a Zrínyi Miklós Gimnázium angol
nyelvi tanára, a projekt vezetõje.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– A. L. –

Dr. Handó Tünde azt mondta, a
minõségi munkát többek között az
jelzi, hogy a Btk. változásai ellené-
re a járásbírósági büntetõszakban
mindössze tizenhét százalékos
volt a fellebbezési arány, s az
ügyek csupán három százalékát
helyezték hatályon kívülre. Emlé-
keztetett arra, hogy a Zalaeger-
szegi Törvényszék az egész or-
szág igazságszolgáltatását támo-
gatta, és inspirálta a létrehozott
könyvtári rendszerrel; ma már
mindennapos dolog, hogy a bíró-
ságokon valamennyi irat és cikk
elérhetõ a bírók számára. A „Nyi-
tott Bíróságok” programot megelõ-
zõen is kezdeményezõ szerepet
vállalt magára a Zalaegerszegi
Törvényszék, amely jó kapcsolatot
ápol a középiskolákkal a bírósá-
gok tevékenysége megismerteté-

se terén. Folyamatosan tudott
megújulni ezen a területen: a nyi-
tottság jegyében két évvel ezelõtt
a Múzeumok éjszakája program-
hoz is csatlakozott, ami szintén
minta lehet valamennyi törvény-
szék számára. Mint fogalmazott,
nem elég a minõségi és gyors ítél-
kezés, az is fontos, hogy az embe-
rek bízzanak a bíróságokban. En-
nek érdekében a közösségi olda-
lakat is fel kívánják használni arra,
hogy ismereteket adjanak át a bí-
róságok ítélkezési és igazgatási
munkájáról. 

Dr. Csanádi Lajos címzetes táb-
labíró, a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnökhelyettese beszámolójá-
ban többek között elmondta, 2013-
ban országosan és Zala megyé-
ben is növekedett az ügyek száma,
ezen belül radikális növekedést
mutattak a szabálysértési ügyek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGALAPOZOTT ÍTÉLETEK
A ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK ELMÚLT ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Zalaegerszegi Törvényszék a gyorsaság és az ítélkezés meg-
alapozottsága tekintetében egyaránt eredményes tevékenységet
végeztek a 2013-as törvénykezési évben – értékelt az összbírói
értekezletet követõ sajtótájékoztatón az Országos Bírósági Hiva-
tal (OBH) elnöke.

Felvételünk a Kézmûvesek Házában készült.



A III. Zalaegerszegi Városi
Diáknapok múlt heti programso-
rozatának nyitányaként – immár
hagyományosan – a helyi diák-
önkormányzat képviselõi egy
napra jelképesen átvették a ha-
talmat a város vezetõitõl. Gyutai
Csaba polgármester és Balaicz
Zoltán alpolgármester Bakos Dó-
ra diákpolgármesternek, Takács
Nikolett és Juhász Elõd alpolgár-
mestereknek, valamint Zsálek
Balázs jegyzõnek adták át né-
hány órára a széket.

A polgármesteri hivatalban meg-
rendezett vidám eseményen Bakos
Dóra átvette Gyutai Csabától a vá-
ros pecsétjét. A polgármester a fia-
taloknak jó munkát kívánt, majd úgy
fogalmazott: döntés elõtt mindig cél-
szerû alaposan elemezni a helyze-
tet, mert csak akkor hozhatunk he-
lyes döntést. A nem cselekvésnél
pedig még az is jobb, ha rosszul
döntünk, mert ha azt korrigáljuk,
még mindig jóra fordulhatnak a dol-
gok. Gyutai Csaba kikérte a diákok
véleményét a Dísz téri platánfák ki-
vágásával kapcsolatban is; arra volt
kíváncsi, hogy õk mit mondanának
a kivágást ellenzõknek. A fiatalok
szerint meg kell ígérni, hogy új fákat
ültetnek helyettük.

Közben Takács Nikolett Balaicz
Zoltán irodájában aláírta azt a doku-
mentumot, mellyel a város támogat-
ja a Zrínyi-gimnázium szakmai nap-
ját.

A diákok a polgármesteri hivatal-
ból a Díszterembe vonultak, ahol a
Diákparlament közgyûlésére került
sor.

* * *
A közgyûlésen a második félévi

teendõk, a vitás ügyek, javaslatok
megbeszélése után adták át az „If-
júságért” díjakat. Ezzel a rendez-
vény „komoly” része le is zárult, a
laza programok pedig indulnak.

– Nagy élmény volt az igazi pol-

gármesteri szék elfoglalása, belelát-
ni a „nagyok” munkájába – mondta
a közgyûlés végén tartott sajtótájé-
koztatón Bakos Dóra diákpolgár-
mester. Majd képviselõ társaival,
Balaicz Zoltán alpolgármesterrel és
Fentõsné Belléncs Andrea ifjúsági
referenssel ismertették a diáknapok
programjait. 

Kiemelkedõ az úgynevezett
„ötös kártyára” tett javaslat. Ezzel a
színötös középiskolai tanulókat is-
mernék el valamilyen formában.
Szintén fontosnak tartják, a saját
oktatási intézményükben önkénte-
sek szervezését, s önkéntes mun-
kával az idõsotthonok lakóinak tá-
mogatását. Nagyobb beleszólást kí-

vánnának az iskolai házirend kiala-
kításába, és környezetvédõ/szépítõ
tevékenységet ezúttal virágosítási
formában kívánják megvalósítani.
Erre elsõ alkalommal április 23-án
lesz mód. 

Hagyomány ez alkalommal, a
Városi Diákönkormányzat elõzetes
szavazata alapján megítélt „Ifjúsá-
gért” díjak átadása is. Az idén eme
elismerést Balaicz Zoltán ifjúsági
ügyekért felelõs alpolgármester és
Juhász Elõd János, a ZVDÖK álta-
lános iskolás (Izsák) korú alpolgár-
mestere érdemelte ki. Indoklásként
elhangzott, Balaicz Zoltán évek óta
folyamatosan támogatja a diákokkal
kapcsolatos ügyeket, s közremûkö-
dése nagyban segíti ezek gördülé-
kenységét, az ötletek megvalósulá-
sát. Juhász Elõd János pedig élet-
kora ellenére komoly, megbízható
tagja a diákönkormányzatnak.

A diáknapok további részében
sportnapra került sor három helyszí-
nen, három sportágban, így az Ady-,
a Kölcsey- és a Zrínyi-gimnázium
adott otthont a röplabda-, kézilabda-,
kosárlabda-mérkõzéseknek. A zá-
rást pedig egy 24 órás vetélkedõ je-
lentette, amikoris a városi sport-
csarnokban és két külsõ helyszínen
7 csapat mérte össze tudását vidám
feladatokban.

Zalaegerszegen a kollégiumi
esték legutóbbi vendége dr.
Papp Lajos szívsebész profesz-
szor volt, aki, mint fogalmazott,
haza jött Zalaegerszegre. Elõ-
adásában az emberi lét céljáról,
a szolgálatról beszélt leginkább.

– B. K. –

– A Földön mind a 7 milliárd em-
ber meghatározott küldetéssel bír,
teremtõi képességekkel felruházva,
hogy õrizze meg, szépítse és javít-
sa a világot. A kérdés – hogy ezt tet-
tük-e? S ha a világot mi rontottuk el,
nekünk is kell helyrehozni – kezdte
elõadását. – A Földön egyetlen cé-
lunk van, szolgálni. A családokat, a
gyerekeket, szülõket, kisebb közös-
ségeket. Mindenki feladatot kapott,
nem izzadságos, fáradságos mun-
kát, hanem hivatást, mely örömfor-
rás, akkor is, ha nehéz. 

Három ismert hivatásrend van –
részletezte mondandóját – mely az
emberi egységet alkotó testet, lel-
ket vagy szellemet szolgálja. Így a
lelket a papok, a szellemet a taní-
tók, a testet a gyógyítók –
fogalmazott. – De probléma, ha az
orvosok csak a testre koncentrál-
nak, mert a másik két rész is hatás-
sal van az egészségre. Az õ mun-
kájukban csupán a testi rész kap
nagyobb hangsúlyt. Az orvoslás

legfõbb törvénye, elõször meghall-
gatni a beteget. Ráfigyelés, empá-
tia nélkül nincs elkötelezõdés,
nincs gyógyítás. Ahogy a gépek
sem tudnak gyógyítani, csak segítik
a folyamatot. A lelki gyógyulás sem

történhet egyedül, csak közösség-
ben, mert az ilyen embernek szere-
tetre van szüksége. Ahogy a ma-
gyar nyelv szépen fogalmazza, a
„szer-etet”. S ha valaki a negatív
dolgokat gyûjt magába, a „gyûl-
ölet”, ezzel saját magában tesz
kárt. A papok legfõbb feladata tehát
a szeretet hirdetése, közösségi lét
segítése, nemcsak a templomban,
hanem azon kívül is. 

– A tanítói  munkára pedig csak
rövid utalást tett.

– Egyetemi tanárként egyetlen
hallgatót sem buktattam meg. A cé-
lom az iránymutatás, a tudását-
adás, a hitre nevelés, s az energia-
befektetésre ösztönzés. 

S ha a fizikai és lelki gyengesé-
get legyõzi valaki, ahogy a magyar
népmesei hõs, elnyeri a fele király-
ságot – mondta a nagy tiszteletnek
örvendõ professzor, aki elõadását
egy régi magyar áldással zárta. 

2 Közélet
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

04. 15-én 16.00 B-kategóriás személygépkocsi-vezetõ
04. 22-én 16.00 „CE” kategóriás képzés
04. 23-án 08.00 ADR veszélyesáru-szállító 

(jelentkezési határidõ: 04. 23., vizsga: 05. 03.)
04. 23-án 16.00 Közúti árufuvarozó és Autóbuszos

személyszállító vállalkozó (kezdõ és megújító)
(KÖTELEZÕ a továbbképzés a 10 évnél régebben
szerzett  vállalkozói bizonyítványok érvényességéhez)

05. 05-én 13.00 Tehergépkocsi- és Autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 04. 30., vizsga: 05. 10.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. 93/516-634
Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Zalaegerszegi Törvényszék-

re, a zalai járásbíróságokra, vala-
mint a közigazgatási és munkaügyi
bíróságra 37.212 ügy érkezett,
melybõl 36.906 ügy fejezõdött be.
Ez országosan is kiemelkedõ tel-
jesítményt jelent. 2013-ban a cé-
ges ügyérkezés csaknem duplájá-

ra emelkedett. A 2012. évi 7266
kérelemmel szemben 13.747 be-
jegyzési kérelem érkezett az el-
múlt évben, ami az adatkiegészí-
tés jogszabályi változásaival füg-
gött össze. A Zala megyei bírósá-
gok tanúgondozóihoz 1131 eset-
ben fordultak az idézettek.

A tanúgondozási tevékenység
szintén sikeresnek bizonyult, ami
az érintettek elégedettségét vívta
ki. 

A „Nyitott Bíróság” programba
14 iskola 1477 diákját invitálták az
elmúlt évben. A fiatalok 31 tárgya-
láson vehettek részt, a törvény-

szék munkatársai 20 osztályfõnö-
ki órát tartottak számukra. Három
alkalommal bíróságot tekintettek
meg, és egy alkalommal perszi-
muláció keretében megismerhet-
ték, hogyan is zajlik egy bírósági
tárgyalás. 

A sajtótájékoztatón bejelentet-
ték, hogy dr. Magyar Károly tör-

vényszéki elnöki megbízatása
február 28-án lejárt. Huszonkét
évig töltötte be ezt a tisztséget a
címzetes táblabíró, aki köszönetét
kifejezve a sajtó munkatársainak
úgy fogalmazott, a deáki szellem-
nek megfelelõen, õszintén, átlát-
hatóan és teljes képet adódóan
tájékoztattak a törvényszék mun-
kájáról.

Az összbírói értekezleten az
Országos Bírói Tanács döntése
alapján oklevéllel ismerték el dr.
Szolik Enikõ, a Nagykanizsai Já-
rásbíróság bírájának tízéves tevé-
kenységét. 

POLITIKAI HIRDETÉS

KONCERT
KELEMEN BARNABÁS Kossuth-díjas hegedûmûvész

és KOKAS KATALIN Liszt-díjas hegedûmûvész koncertjére
2014. április 23-án 19 órakor kerül sor

a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Közremûködik BORBÉLY LÁSZLÓ

Junior Prima-díjas zongoramûvész.

Programon: Jean-Marie Leclair: Szonáta két hegedûre, Ludwig
van Beethoven: A-dúr „Kreutzer” szonáta, Franz Schubert: A-dúr
Duo, Saint Saens: Bevezetés és Rondo Capriccioso. 

MEGALAPOZOTT ÍTÉLETEK

TEST, LÉLEK, SZELLEM
PAPP LAJOS PROFESSZOR ELÕADÁSÁRÓL

HATALOMÁTVÉTEL A DIÁKNAPON
DÍJÁTADÁS, SPORTPROGRAMOK, BULI

Dr. Papp Lajos



Múlt év április 12-én hosszan
tartó, súlyos betegség után, 51
éves korában elhunyt Szalay An-
namária zalai politikus. A volt or-
szággyûlési képviselõ, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság és
a Médiatanács elnöke posztu-
musz Zala megye Díszpolgára cí-
met kapott. 

Tiszteletére Budapesten létre-
hozták az elmúlt év októberében a
Szalay Annamária Média Alapít-
ványt, melynek kuratóriumi elnöke
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter. A szervezet folytatja a
médiapolitikus által kitûzött célo-
kat, elsõsorban a gyerekeknek és
a fiataloknak az elektronikus mé-
dia káros hatásaival szembeni vé-
delmét.

A zalaegerszegi Göcseji úti te-
metõben halálának egyéves évfor-
dulóján Gyutai Csaba polgármes-
ter és Balaicz Zoltán alpolgármes-
ter koszorút helyezett el Szalay
Annamária sírjánál.  

– AL –

Dr. Háry András, a Technológiai
Centrum igazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta, az elsõ alkalom-

mal megrendezett Factory X ver-
senyt nem egy konkrét szakma,
tantárgy köré építették, hanem a
vállalati folyamatokból ragadtak ki
egy életszerû eseményt, és azt
szimulálták, ahogy a valóságban
is zajlik: egy termék eladásától
kezdve a tervezésen, technologi-
záláson és legyártáson át a vevõ-
nek történõ átadásig. A verseny
alapgondolata: „kicsiben”, de mi-
nél életszerûbben reprodukálni
egy olyan szituációt, amellyel a
majdani pályakezdõ szakemberek
nap mint nap találkozni fognak
munkahelyükön. A versenyben
részt vevõ négy csapatnak egy
szállítószalaghoz való fellépõlétrát

kellett megtervezni, a vevõvel elfo-
gadtatni, majd legyártani. Olyan
ajánlattal kellett meggyõzni a ve-
võt, ami a költség, a technológia, a
minõség és a munkabiztonság

szempontjából egyaránt a legjobb
számára. 

A verseny jelentõsége továbbá
abban is rejlik, hogy a résztvevõk
nemcsak mûszaki-gazdasági is-
mereteiket gyarapíthatják és fej-
leszthetik gyakorlati képességei-
ket, hanem megtapasztalhatják a
csapatmunka elõnyeit is, véleke-
dett dr. Háry András.

Pekk Letícia elsõéves mechatro-
nikai mérnökhallgató elmagyarázta,
miként oldották meg a csapattagok-
kal a feladatot. Kiindulási pontként
két hegesztett talpat kaptak, ehhez
képest tervezték meg a létrát, és mo-
dellezték 3D-ben. Megtervezték a
gyártás költségvetését, majd mind-
ezt elfogadtatták a megrendelõvel. A
tárgyalás angol nyelven folyt, ahogy
a gyártás során is angol nyelven kel-
lett beszélni a vevõvel arról, milyen
észrevételei vannak a legyártandó
termékkel kapcsolatban.

A megvalósítás napján a csapa-
tokat hegesztési versenyre is invi-
tálták. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A diákok mind a nyolc ország-

ba ellátogatnak a kétéves idõtarta-
mú projekt alatt, melynek témája a
népmûvészet és annak hatása az
európai kultúrára. Gimnáziumunk
a harmadik projekttalálkozónak
adhatott helyet. Ötven diákot lá-
tunk vendégül, akiket családoknál
helyeztünk el. A gyerekek nagyon
élvezik a multikulturális együttlé-
tet, öröm látni, tapasztalni, hogy
szinte testvérként tekintenek egy-
másra.

A projektben a gimnázium an-
gol nyelvi tagozatos (15–16 éves)
és franciát tanuló diákjai vesznek
részt. Az elsõ nemzetközi találko-
zót Franciaország rendezte. Vass
Dorina elmondta, mivel még soha-
sem járt az országban, nagyon ér-
dekesre és izgalmasra sikeredett
a látogatás. Nagyon jó közösség
kovácsolódott össze, az ott megis-
mert barátaikkal a mai napig tartja
a kapcsolatot. Ez mindenképpen
elõny, hiszen legközelebb már is-
merõsökhöz, barátokhoz utazhat-
nak ki. A francia oktatásról érde-
kességként megjegyezte, bár a ta-
nítás fél kilenckor kezdõdik, a diá-
kok délután 4–5-ig is az iskolában

vannak, mert hosszabbak a tan-
órák és a szünetek. 

Fejes Petra egy csehországi
diáklányt látott vendégül, akinek a
testvére egyik osztálytársánál la-
kik. Elmondta, a lányok sokat me-
séltek hazájukról, szokásaikról,
aminek nagyon örült, mert egy új
kultúrát ismerhetett meg. Hogy
még szorosabbra szõjék a barát-
ságot, szabadidejükben különféle
programokat szerveztek. Elláto-
gattak többek között Sümegre,
Keszthelyre, a zalaegerszegi ter-
málfürdõt is felkeresték.

A walesi Tomos Llewelyn azzal
kezdte, hogy az idõjárás itt sokkal
jobb, mint náluk. Persze nemcsak
az idõ, hanem az építészet és a
vendégszeretet is lenyûgözte. Mint
mondta, nagyon szépek a települé-
sek templomai, a magyar emberek
rendkívül barátságosak. A magyar
nyelvrõl hangzás alapján úgy véle-
kedett, hogy igen nehéz lehet. 

Bár az angol volt a közös nyelv,
néhány kifejezés megtanulását
feladták egymásnak a diákok. Pél-
dául, hogyan mondják bolgárul:
szeretlek, hogyan fejezik ki romá-
nul: engem hívnak, mit mondanak
a helló helyett Walesben. Az üd-

vözlés e formája bármennyire is
nemzetközi, Walesben azt mond-
ják, „sutmai”, tudtuk meg Tomos-
tól, aki gyöngyfûzéssel karkötõt
készített édesanyjának. 

A Gébárti Kézmûvesek Házá-
ban nációkra osztva tevékenyked-
tek: háromoszlopú házacskát fa-
ragtak, gyöngyöt fûztek, agyagoz-
tak, a kész mûveket haza is vihet-
ték. Úgynevezett projekttermék-
ként nemzeti ételeket is készítet-
tek. Kocsisné Németh Erika továb-
bá elmondta, magyar részrõl egy
receptgyûjtemény összeállítását
vállalták. Ez a nemzetközi sza-
kácskönyv elektronikus és nyomta-
tott formában is elérhetõ lesz.
Franciaországban a zene köré ren-
dezték a programokat, Berlioz mû-
vészetével ismerkedtek, Walesben
Comenius-logóval díszített szõttest
készítettek. A magyar találkozóról
sem hiányzott a zene, hiszen a fia-
taloknak egy dalt is meg kellett ta-
nulniuk az adott országból. Péntek
este nyolc náció fiataljai énekelték
el zenekari kísérettel a Tavaszi
szél vizet áraszt címû népdalt,
melyrõl felvétel is készült a Zrínyi-
gimnáziumban tartott búcsúren-
dezvényen.
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OTTHON
VÉGEZHETÕ

MUNKÁK! 

JELENTKEZZEN
MOST!

Külföldi
munkalehetõségek,

akár nyelvtudás
nélkül is!

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár

azonnali készpénzes
fizetéssel eladó
ingatlanokat!

Tóth-Fiszter Adriána projekt-
vezetõ elmondta, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az Európai Unió támogatá-
sával és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával nyert lehetõséget a
2012. január 1. és 2014. decem-
ber 31. között megvalósuló
VERSO – „Önkéntesek az
Európai Foglalkoztatásért” el-
nevezésû projektben való rész-
vételre. A projekt nyolc uniós or-
szágot képviselõ (Dánia, Spa-
nyolország, Bulgária, Hollandia,
Németország, Magyarország,
Nagy-Britannia, Görögország) ti-
zenkét partnere arra próbál meg-
oldást keresni, miként lehet az
önkéntesség eszközeivel elõse-
gíteni a munkanélküliség csök-

kentését, a foglalkoztatás növe-
lését.

Az önkéntesek a jószolgálati
tevékenységek legfõbb szerep-
lõi, különösen a sebezhetõ tár-
sadalmi csoportokba tartozó
személyekkel való törõdés tekin-
tetében. Különös fontossággal
bír, hogy az önkéntesség nép-
szerûsítése, gyakorlása terén át-
fogó és hatásos eredményeket
érjenek el a helyi önkormányza-
tok a kormány és a civil szerve-
zetek bevonásával. A helyi ön-
kormányzatok az önkéntesség
szociális aspektusaira koncent-
rálnak, éppen ezért szorgalmaz-
zák azt, hogy az önkéntesség a
tudatos társadalmi igény és kö-
zös felelõsség szerves részévé
váljon.

A szófiai megbeszélésen kon-
zultációs ülésekre is sor került,
melyek keretében a résztvevõk
élményeket, tapasztalatokat és jó
módszereket osztottak meg egy-
mással a legjobb európai önkén-
tes gyakorlatok témakörében, to-
vábbá számos gyakorlati problé-
mát vitattak meg a partnerváro-
sok speciális igényeit is figyelem-
be véve. 

A munkacsoport munkájának
egyik fontos eredményeként érté-
kelhetõ, hogy az önkéntesség,
valamint annak fenntartható fejlõ-
dése elõsegítése érdekében
európai és nemzeti politikákban
alkalmazható ajánlásokat fogal-
maztak meg – méltatta a konfe-
rencia jelentõségét Tóth-Fiszter
Adriána.

VERSO – Önkéntesek az Európai
Foglalkoztatásért egy olyan inter-
regionális projekt, melyet az Inter-
regionális Együttmûködési Program
INTERREG IVC keretében az Európai
Unió Regionális Fejlesztési Alapja fi-
nanszíroz.

Az „Önkéntesek az Európai Foglalkoztatásért" – VERSO-pro-
jekt negyedik nemzetközi konferenciájára került sor 2014. feb-
ruár 24–27. között a Szófiai Önkormányzat szervezésében Bul-
gária fõvárosában. A megbeszélésen 12 projektpartner egyete-
meinek és önkormányzatainak képviselõi vettek részt több
európai ország településeirõl, köztük Zalaegerszegrõl.

ÖNKÉNTESEK A FOGLALKOZTATÁS BÕVÍTÉSÉBEN
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA A VERSO PROJEKTBEN

Sajtóközlemény
2014. április 4.

HATÁROK NÉLKÜL
NYOLC ORSZÁG FIATALJAINAK TALÁLKOZÓJA A ZRÍNYIBEN

06-30/988-6658

06-30/952-2232

06-30/976-5275

POLITIKAI HIRDETÉS

SZEMÉLYGÉPKOCSI -v õezet i
tanfolyamokra

Helyszín: Z , Október 6. tér 19.alaegerszeg
(  P a - )ZTE-pályával szemben, Zala l za, autóbusz pu. közelében

Ingyenes    INTERNETES !!!VIZSGASZER  TESZTÛ  
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27.OKÉV szám: 20-0112-05

FELLÉPÕLÉTRÁT KÉSZÍTETTEK
FACTORY X: A TERVEZÉSTÕL A GYÁRTÁSIG

Leglátványosabb részéhez érkezett a Pannon Fejlesztési Ala-
pítvány által meghirdetett Factory X, a megvalósítás versenye. A
Ganz-szakközépiskola diákjaiból, valamint a három felsõoktatási
intézmény (BGF, NYME, PTE) hallgatóiból álló négy csapatnak ez-
úttal el kellett készíteni a már megtervezett fellépõlétrát a 3B
Hungária Kft. üzemcsarnokában. 

EMLÉKEZTEK
EGY ÉVE HUNYT EL SZALAY ANNAMÁRIA

Fotó: Seres



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

VÁLLALKOZÓK, VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

MUNKAÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁT,
BÉR- ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYEK

INTÉZÉSÉT VÁLLALJA

A ZALA VOKSH HUMÁN BT.
Telefon: 92/598-602

8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza utca 2.

A kezdetekrõl az iskola egykori
címzetes igazgatója, Vincze Gyula
emlékezett meg, majd a tanulók
produkciója után Bogár Imre, az is-
kola volt igazgatója lépett a szín-

padra. Személyes emlékeirõl szólt,
és részletesen ismertette az általa
vezetett intézmény mindennapjait.
Cégek képviselõi is felszólaltak a
rendezvényen, méltatták a szakmai
kapcsolatokat és támogatásukról
biztosították az intézményt. Az egy-
mást követõ szónokok felszólalása-
it a jelenlegi és egykori diákok fellé-
pése tette színesebbé.

Pácsonyi Imre, a Klebersberg In-
tézményfenntartó Zalaegerszegi
Tankerületének igazgatója elmond-
ta, hogy az általa vezetett intézet
megpróbál olyan jó „gazdája” lenni
az iskolának, mint a volt fenntartó
városi önkormányzat. Ezután
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg pol-
gármestere felidézte az elmúlt évti-
zedek legfontosabb történéseit,
majd szólt a jövõrõl is. Megköszön-
te az egykori és jelenlegi igazgatók
munkáját, és kiemelte, hogy a „Bá-
thory” sok ismert vállalkozót képzett

a városnak. Köszöntõje végén átad-
ta Zalaegerszeg emléklapját
Kónyáné Tömpe Lívia igazgatónak,
amellyel 200 ezer forintos támoga-
tás is jár.

Ezt követõen az iskola igazgató-
ja vette át a szót, aki az intézmény
jelenérõl, a tanulmányi és sportver-
senyek fontosságáról, a nemzetközi
kapcsolatokról beszélt. Bicsákné
Furcsa Mária, az iskola igazgatóhe-
lyettese könyvet írt, amelynek elsõ
példányát az ünnepségen nyújtotta
át a kiadó a szerzõnek. Elmondta,
hogy a mûvet tankönyvvé nyilvání-
totta a minisztérium.

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke oklevelet adott át, majd Barta
András, az iskola kuratóriumának
elnöke emelte ki néhány tanár elis-
merésre méltó munkáját. Minden
évben átadják a Báthory-plakettet
is, amelyet idén három pedagógus
kapott meg.

A programot dr. Kardeván Endre
országos fõállatorvos, államtitkár
elõadása zárta az élelmiszerlánc
biztonságának ellenõrzésérõl.

60 ÉVES A BÁTHORY-ISKOLA
ERÕS SZAKMAI KAPCSOLATOK

Hatvan éve, 1954-ben nyitotta meg kapuit a Báthory István Ke-
reskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola. En-
nek tiszteletére szerveztek látványos mûsort az iskola pedagógu-
sai és tanulói a Hevesi Sándor Színházban.

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület 
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!

Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett 
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát

az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították! 

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS, 
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA

A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL

Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt 
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24. 

(Kamarák Háza) földszinti irodában. 
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu

Báthory-plakettet kapott Háriné Eszéki Marianna.

A diákok táncos bemutatója.



110 éve született Zalaegersze-
gen Keresztury Dezsõ költõ, tu-
dós, egykori miniszter, a 20.
század egyik polihisztora. A vá-
ros önkormányzata és a
Keresztury Dezsõ Emlékbizott-
ság még tavaly úgy határozott,
hogy a 2014-es esztendõ
Keresztury-emlékév lesz; több
helyszínen és különbözõ prog-
ramokkal elevenítik fel a zalai
tudós munkásságát.

– pet –

A részletekrõl a József Attila
Tagkönyvtárban tartottak sajtótájé-
koztatót a szervezõk. Balaicz Zol-
tán alpolgármester elmondta: a vá-
rosban már évtizedek óta fontos

Keresztury Dezsõ emlékének ápo-
lása. Az eddigi munkáért köszönet
illeti dr. Gyimesi Endrét, aki a város
korábbi polgármestereként, majd a
Keresztury-emlékbizottság elnöke-
ként sokat tett a hagyaték és a
szellemiség megõrzéséért. Szintén
köszönet jár Szemes Bélának is,
aki a bizottság titkáraként végez in-
tenzív munkát immár hosszú évek
óta. A város az idei emlékév meg-
szervezésére 2 millió forint támo-
gatást adott. A programokhoz a
könyvtárakon kívül más intézmé-
nyek és szervezetek – például a
Zrínyi Miklós Gimnázium, Kaffka-
kollégium, városi diákönkormány-
zat – is csatlakoznak.

Dr. Gyimesi Endre, a Kereszt-
ury-emlékbizottság elnöke az elõz-
ményekkel kapcsolatban elmond-
ta: még Keresztury Dezsõ életé-
ben létrejött egy nevét viselõ kura-
tórium, ami a tudós halála után em-
lékbizottsággá alakult. Születtek
már cikkek, tanulmányok a költõ
életével, munkásságával kapcso-
latban, Nyakasné Túri Klára pedig

a Bartók Béla utcai Keresztury-
házban gondozta, gondozza a vá-
rosnak adományozott hagyatékot.

Most, a 110. évforduló kapcsán
felmerült egy olyan ötlet is, hogy a
Mártírok út 2. szám alatti szülõhá-
zát egyfajta emlékházzá, kulturális
centrummá alakítsák át, ahol
Keresztury életmûvén kívül Gábor

Miklós színész és Ruszt József
rendezõ, színházalapító munkás-
sága is bemutatásra kerülhetne. A
ház tulajdonviszonyai egyelõre
nem teszik lehetõvé, hogy az ön-
kormányzat birtokba vegye az épü-
letet, ám a kezdõ lépéseket meg-
tették. Addig is a ház egyik vakab-
lakára õsszel egy Németh János
kerámia-dombormûvet helyeznek
ki, mely Keresztury szellemiségét
idézi. A mûvet a költõ Dunántúli he-
xameterek címû versének utolsó
sorai ihlették.

Orbán Ildikó grafikus jóvoltából
elkészült az emlékév logója is, amit
ezután minden hivatalos iraton,

meghívón, plakáton láthat majd a
közönség. Szintén szeptemberben
a Keresztury VMK-ban egy kiállítás
is bemutatja az akadémikus élet-
mûvét, melyhez egy tudományos
konferencia is társul.

Kiss Gábor könyvtárigazgató
hozzátette: az emlékév jó alkalom
arra is, hogy a fiatalok körében
népszerûsítsék Keresztury mun-
kásságát. A programok e téren már
az év elején elindultak. Volt már
szavalógála, és lezárult egy online
vetélkedõ is. Április 28-án a József
Attila Tagkönyvtárban pedig egy
virrasztás lesz; egész estés felol-
vasással emlékeznek a költõre.
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3 OK, AMELY MIATT ÉRDEMES
HALLÁSVIZSGÁLATRA ELMENNI

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat-kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat
a legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis,
hogy hova jelentkezünk be szûrésre!

1. A HALLÁSPROBLÉMÁK MINDANNYIUNKAT ÉRINTENEK
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos mun-

kahelyeken a hallásvédelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton történõ elöre-
gedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintet-
tek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy
Amplifon Hallásközpontba.

2. HALLÁSVIZSGÁLATOT HALLÁSKÖZPONTBAN ÉRDEMES ELVÉGEZTETNI
Sokszor elõfordul, hogy háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek különbözõ hallóké-

szülék-forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban vagy sötétben akar-
nánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell, ami a hallásközpontokban a speciálisan, kife-
jezetten erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más zavaró té-
nyezõk teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Ne hagyja magát becsapni!

3. A HALLÁSVIZSGÁLATRA NEM KELL ÓRÁKAT VÁRNI
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbeszélt idõpontban törté-

nik. Önnek csupán fel kell hívnia a 06-92/345-227-es telefonszámot, és a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 2. szám
alatt található Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A
más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.

– pet –

Az intézmény Múzeumi talál-
kozások programsorozata ezúttal
az idõszaki kiállítóteremben lát-
ható divattörténeti tárlathoz kap-
csolódott. Béres Katalin törté-
nész, Marx Mária etnográfus és
Megyeri Anna történész egy-egy
téma kapcsán kalandozott a kü-
lönbözõ divattörténeti korszakok
világában. Elõadásaikat fotókkal,
videobejátszásokkal is gazdagí-
tották.

Béres Katalin elõadásában
utalt arra, hogy sokan a 19. és 20.
századhoz kötik az öltözködés-
ben bekövetkezett forradalmi vál-

tozásokat, ám a folyamat már jó-
val korábban – a 18. század kö-
zepén – elindult. Kiemelte a fran-
cia forradalmat, mely elsöpörte a
királyi udvarban és a felsõbb kö-
rökben uralkodó fényûzõ, rokokó
stílust. A sansculotte-mozgalom
majd a napóleoni idõk megrefor-
málták, leegyszerûsítették az öl-
tözködést. Ezt követõen a férfidi-
vatot Anglia, a nõit Franciaország
diktálta. Napóleon bukását köve-
tõen pedig egy átmeneti korszak
jött, amikor a divat fõvárosa Bécs
lett: az erkölcsök szigorodtak, a
nõk szerényebbé váltak, és a há-
ziasság vált fõ erénnyé.

A nemzeti divat a reformkor

idõszakában alakult ki.
A hazai divatlapokban
az újságírók sokat érte-
keztek arról, hogy mi az
igazi magyaros viselet.
Általában a zsinóros,
sújtásos díszruhákat te-
kintették annak. Voltak
azonban hétköznapi
elemek is: ha egy nyu-
gati szabású ruhát
nemzeti színû szalag-
gal díszítettek, vagy ha
egy fehér, biedermeier
ruhát piros rózsával hí-
meztek, az már nemze-
tinek számított. Ekkor
kezdtek elterjedni a
nemzeti nagyjainkról elnevezett
felöltõk (buda, atilla, kazinczy) is.

Ahogy az idõ haladt, úgy lettek
a hölgyek egyre bátrabbak az öl-
tözködés terén. Egyre többet
mertek magukból megmutatni –
kezdte elõadását Megyeri Anna,

aki elsõsorban a sport és a divat
kapcsolatát elemezte a kiállítás
kapcsán. Mint mondta: a kerékpá-
rozás a 19. század végén, 20.
század elején komoly változást
hozott elõbb férfi, majd késõbb a
nõi öltözködés terén is, hiszen
funkcionálisabb, egyszerûbb és
kényelmesebb darabokra volt
szükség. Bár a hölgyeknél ez so-

káig annyit jelentett, hogy bõ
szoknyában vagy buggyos nad-
rágban tekerhettek; a rövidnadrág
csak jóval késõbb terjedt el. A bi-
cikli a díszítésnél is megjelent:
1880-ból maradt fenn az a foto-
gráfia, mely egy fiatal hölgyet áb-

rázolt, akinek velocipédekkel volt
hímezve a szoknyája.

Persze ne gondoljuk, hogy az
úri hölgyek olyan sokat sportoltak
ekkoriban. Az átlag nõ sosem tor-
názott, a viktoriánus korban pláne
nem. Maradt a séta, a könnye-
debb túrák, nyáron a tenisz, télen
a korcsolya. Zalaegerszegen pél-
dául a Berzsenyi út melletti halas-

tó szolgált telente jégpályául. A
nyári fürdõzés kényes kérdés volt,
hiszen sok helyütt még a ’20-as,
’30-as években sem fürödhettek
együtt a férfiak a nõkkel.
Mindszenty, plébánosként kifeje-
zetten ellenezte ezt a városban. A

korszellem késõbb enyhült, és a
fürdõzésre alkalmas ruhadarabok
is egyre kisebbek lettek.

Hogy ez idõ alatt milyen korsza-
kai voltak a paraszti öltözködés-
nek, arról Marx Mária etnográfus
beszélt. Már az elején eloszlatott
egy tévhitet: a paraszti viselet nem
azonos azzal, amit ma népviselet-
nek hívunk. Ez utóbbi ugyanis a
19. század végén létrejött öltözkö-
dési forma. A parasztság öltözkö-
désénél a vagyoni helyzet játszott
nagy szerepet. A módosabb gaz-
dák a polgárság mintájára öltöz-
ködtek, a szegények, napszámo-
sok viszont sokáig egyszerû, fehér
vászonruhákat hordtak. A férfiak
põregatyája alatt pedig nem volt
semmi, vagyis nem viseltek fehér-
nemût. A ruhákkal kapcsolatban
megjelentek különféle rendeletek
is; ennek egyik oka a büdösség
volt. Kacagányban (szõrgallér, amit
lekapart bõrbõl készítettek, s
emiatt erõs szaga volt) például
nem lehetett templomba menni. A
legférfiasabb kiegészítõ a dohány
volt, ezért a korabeli ábrázoláso-
kon pipával, késõbb cigarettával
szerepelnek a férfiak. A paraszt-
lányoknak pedig mikor eljött az idõ,
szükségük volt egy cifra ködmönre
vagy bundára, enélkül ugyanis
nem lehetett férjhez menni.

KERÉKPÁROZÁS BUGGYOS NADRÁGBAN
DIVATTÖRTÉNETI ELÕADÁS A MÚZEUMBAN

Mely történelmi korszakok és uralkodók formálták a divatot?
Mi számított magyaros viseletnek? Milyen volt a sport és a divat
kapcsolata, és mit hordott a paraszt a põregatya alatt? Ilyen és
ehhez hasonló érdekes kérdésekre kaphattak választ az érdeklõ-
dõk a „Kalandozás a divat világában” címû elõadáson a Göcseji
Múzeumban.

KERESZTURY-EMLÉKÉV
MEGÕRZIK HAGYATÉKÁT ÉS SZELLEMISÉGÉT

A „Régi idõk regõsei” címû kon-
certen fõleg megzenésített verseket
adott elõ a trió (Hochrein Judit, Kar-
dos Bozi Endre és Lõrincz Kálmán).
A rendezvény kapcsolódott a könyv-
tár és a város Keresztury-év prog-
ramsorozatához is.

A koncertet követõen sor került
ugyanis annak az online vetélkedõ-
nek az eredményhirdetésére is, me-
lyet a városi könyvtár hirdetett meg
Keresztury Dezsõ születésének
110. évfordulója alkalmából. A ver-
senyre 12–18 éves diákok jelentke-
zését várták az ország minden pont-

járól. A megmérettetésre 27 pályá-
zat (25 csapat és 2 egyéni) érkezett
nemcsak Zalaegerszegrõl, hanem a
megyébõl, sõt Nemesgulácsról, Ba-
latonfüredrõl és Kõbányáról is. A ve-
télkedõn Keresztury életével kap-
csolatos kérdésekre kellett válaszol-
ni, s mint azt Kiss Gábor könyvtár-
igazgató elmondta, meglepõen jó
eredmények születtek. A versenyt
végül egyéniben a zalaegerszegi
Munkácsy Mihály Tagiskola diákja,
Somogyi Nikolett, csapatban pedig
a Páterdombi Szakképzõ Iskola
„Cések” csoportja nyerte.

KÖLTÉSZET NAPJA A KIS-HÉTRÉTTEL

ISMÉT ZALAI KANAPÉ

Április 17-én 19 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben ismét érdekes vendégek ülnek a Zalai Kanapéra.
Turczi István mûsorvezetõ, valamint Karáth Anita és Nagy Ré-
ka házigazda (képünkön) ezúttal Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvésszel, Kepes András újságíróval és a zala-
egerszegi születésû Polgár Odett énekessel beszélgetnek.

Felvételünk Németh János Gönczi Galériában látható kiál-
lításán készült, mely április 30-ig várja a közönséget. A Zalai
Kanapéra elõvételben és a helyszínen is lehet jegyet váltani.

A költészet napja alkalmából a Kis-Hétrét zenekar lépett fel a
József Attila Tagkönyvtárban.



6 Városháza

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft.
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

2014. április 14–15-én (HÉTFÕ v. KEDD):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gó-

lyahír, Halom, Harangvirág
– Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Pat-

kó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György
– Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka
– Széperdei, Dombalja, Madárbirs, Nyári-hegyi, Púposdomb,

Süveghegyi, Tél, Petelehegyi, Csiga utca, Csácsi-hegyi,
Pethõhenyétõl átcsatolt részek (Hosszú hegy, Henye-hegy)

– Cserlap: Cserlapi, Almás, Gombás, Kéknefelejcs, Repkény
– Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ

2014. április 17–18-án (CSÜTÖRTÖK v. PÉNTEK):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 15. (kedd) 16.00 óráig
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Avasárok, Baross Gábor, Báthory István, Farkas Dávid,

Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub, Honvéd, Juhász Gyula,
Kazinczy, Kinizsi Pál 31-tõl és 24-tõl (vasútvonaltól dél-
re esõ része), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû,
Tulipán, Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Wlassics
Gyula, Zalai Tóth János, Bíró Márton u. 46-tól és 61-tõl
(a vasútvonaltól délre esõ része)

– Pipahegy, Diós, Szeder köz, Enikõ, Hevesi, Gévavölgyi,
– Gévahegyi, Sashegyi

2014. április 22–23-án (KEDD v. SZERDA):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Andráshida, Hatház
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 17. (csütörtök) 16.00 óráig
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Andráshida, Apátfa, Berek, Cserfa, Csillagh László tér,

Dukai Takács Judit, Égerfa, Gábor Áron, Gát, Gazdaság,
Gébárti 51-ig és 64-ig bezárólag, Iskola, Jegenyés, Kör-
mendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, Novák Mihály,
Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István, Szentmártoni,
Tölgyfa, Vadvirág

– Hatházi, Reptéri

2014. április 28–29-én (HÉTFÕ v. KEDD):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság utak által
bezárt terület)
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 24. (csütörtök) 16.00 óráig
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páratlan oldala, Átalszegett, Závodszky

(volt Gorkij), Csendes, Liszt Ferenc, Goldmark,
Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér György, Balassi B.,
Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u. páros oldala, Al-
sóerdei u.

További városrészek lomtalanításának idõpontjait késõbb
hirdetjük meg.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõkkel
egyeztetett idõpontokban, konténerek kiszállításával törté-
nik majd a lomtalanítás.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

FOGADÓNAP MÁS IDÕPONTBAN
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ áprilisi fogadónapját a szokott

idõponttól eltérõen 2014. április 28-án (hétfõn) 10.00–12.00 óra
és 16.00–17.00 óra között tartja a városházán, az elsõ emeleti
irodájában.

ÁLLÁS-
HIRDETÉS

A Zalaegerszegi Gondozási
Központ Idõsek
Gondozóháza
(Zalaegerszeg,

Landorhegyi u. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓI
MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– OKJ-s ápolói képesítés;
– érvényes mûködési nyil-

vántartási kártya;
– büntetlen elõélet.

Feladat: ápolói-gondozói fel-
adatok ellátása.

A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló ok-

iratok másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a

pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

Bérezés: KJT alapján.

Az állásról bõvebb információ
kérhetõ az Idõsek Gondozóhá-
za vezetõjétõl, dr. Halász Er-
zsébettõl a 92/511-342, illetve
a 30/848-2765-ös telefonszá-
mon vagy személyesen az in-
tézményben.

Pályázatok beadási helye és
határideje: 

ZGK Idõsek Gondozóháza
(Zalaegerszeg, Landorhe-
gyi u. 13/A);
2014. április 22.

Az állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

Az utazni vágyók a Tourinform-irodában tájékozódhatnak
városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról.

Ingyenes és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel,
útikönyvekkel várjuk a hozzánk betérõket.

KERESKEDELMI KÍNÁLATUNKBÓL:
Hûtõmágnes 410 Ft-tól
Ajándéktárgyak 500 Ft-tól
Magyar Turizmuskártya (szelvényfüzetes) 9.970 Ft
Zalaegerszegi képeslapok 70 Ft-tól
Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól
Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft
Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László: Zalaegerszeg vagy Zala falinaptár 1.500 Ft
Mészáros T. László: Zala Európában 5.600 Ft
Mészáros T. László: Zalaegerszeg Európában 4.200 Ft
Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül!

EBZÁRLAT
Zalaegerszeg MJV jegyzõ-

je Zalaegerszeg közigazga-
tási területén 2014. április
10. napjától ebzárlatot és le-
geltetési tilalmat rendelt el.

A zárlat feloldásának ide-
je: 2014. április 24.

A zárlat elrendelésének
oka: A rókák veszettség elleni
immunizációja. A vakcina ki-
szórása repülõgéprõl történik. 

Értesítjük az ebtartókat,
hogy a zárlat feloldásáig tilos
az ebeket szabadon, póráz
nélkül sétáltatni, felügyelet
nélkül hagyni, lakott terület
határától számított 100 méte-
res távolságon kívül futtatni!
Tilos a háziállatok (kérõdzõk)
legeltetése a lakott területen
kívüli legelõkön!

„Kukkants be egy vidám

ovis délutánra 

a zalaegerszegi

landorhegyi óvodákba."

· 2014. április 22-én (kedden)
15.30–16.30-ig 
a Kodály Zoltán Utcai Tagóvodába
(Zalaegerszeg, Kodály Z. utca 15.)

· 2014. április 23-án (szerdán)
15.30–16.30-ig
a Landorhegyi Úti Tagóvodába
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út
15/A.)

· 2014. április 24-én (csütörtökön)
15.30–16.30-ig
az Ûrhajós Utcai Székhelyóvodába
(Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.)

Egy játékos, ovis élettel való
ismerkedésre

hívunk benneteket és szüleiteket.

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2014/2015.

gondozási évre felvételt hirdet a 2011. augusztus 31.
után született, zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ kis-
gyermekek számára.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe az
a Zalaegerszeg városban bejelentett lakóhellyel rendelke-
zõ gyermek gondozható és vehetõ fel, akinek családja
életvitelszerûen Zalaegerszegen tartózkodik.

Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától harmadik
életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének be-
töltéséig, illetve annak az évnek a december 31.-éig vehe-
tõ fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogya-
tékos gyermek az ötödik életévét betölti.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõ-
dék intézményvezetõjéhez kell benyújtani személyesen
(Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2014. május 5. és má-
jus 10. között 8–17 óráig.
A FELVÉTELI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

a gyermek és szülõje (törvényes képviselõje) lakcím-
kártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által
kiállított iskolalátogatási igazolást,
az illetékes munkaügyi központ igazolását a
munkaerõ-piaci képzésen való részvétel idejérõl,
a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által
kiállított igazolást,
az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazo-
lását,
ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a
kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és
igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedel-
me megállapítható,

egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazo-
lását emelt családi pótlék folyósításáról,
a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek
esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt csa-
ládi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra a szülõ nem jogosult),
a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Állam-
kincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi
bizottság szakvéleményét,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a
szülõ (törvényes képviselõ)
Cseperedõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. 
Napsugár Bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 
Tipegõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 8. 
Ûrhajós Bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. 

További tájékoztatást a bölcsõdevezetõktõl személyesen
fogadónapjaikon, játszóházak alkalmával, illetve telefonon
is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék

intézményvezetõ – tel.: 598-874; 30/377-3925
Cseperedõ Bölcsõde – Simon Ildikó – Tel.: 598-873;

30/870-6225
Napsugár Bölcsõde – Gáspár Lászlóné – Tel.: 598-852;

30/870-6227
Tipegõ Bölcsõde – Tóthné Kelenc Erika - Tel.: 314-088;

30/870-6221
Ûrhajós Bölcsõde – Pohánka Ivánné – Tel.: 596-225;

30/870-6229
A felvétel eredményérõl az intézmény 2014. május 30-ig
értesíti a szülõket.

További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidõ. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka törvénykönyve vezetõ ál-
lású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányí-

tása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevé-

kenységének megfelelõ diploma vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységé-

nek megfelelõ és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény szervezetére és mûködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát

megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggõ kezelésérõl. 
– bérigény megjelölését.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ruszt J. tér 1.

A színház 2014. éves költségvetésének irányszámai:

alkalmazottak száma: 127 fõ Kiadások:
összköltségvetés: 573.476 E Ft személyi: 280.494 E Ft
állami támogatás: 200.966 E Ft járulékok: 70.000 E Ft
önkormányzati: 158.780 E Ft dologi: 218.528 E Ft
saját bevétel: 159.750 E Ft

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
– olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul

• a színház kulturális értékeket közvetítõ és ízlésformáló – felelõsségteljes – feladatának magas
színvonalon történõ tervezése és teljesítése, 

• a közönség változatos összetételébõl adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a mûfaji
sokszínûség jegyében, 

• az intézmény mûködtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok
alakulásának figyelembe vételével, 

• a színház a megye és az ország kulturális – ezen belül színmûvészeti – életében betöltött sze-
repének pozícionálása, erõsítése, 

• a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem
elõtt tartása. 

Munkabér és egyéb juttatások:
– munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje:
A minisztérium honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. június 19.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az igazgató kinevezésérõl bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt. 

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja, és a munkába lépés napja 2015. február 1-je. Az igazga-
tói kinevezés 5 év határozott idõtartamra, 2020. január 31-ig szól. A pályázatokat Zalaegerszeg megyei
jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani:
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) 
ÉS 
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást dr. Bartl Andrea a 92/502-121 telefonszá-
mon nyújt.
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– Miként sikerült az elsõ lé-
giós éved?

– Már olasz bajnoknak is mond-
hatom magam, csapatommal
aranyérmesek lettünk – kezdte rö-
vid élménybeszámolóját Kiss Ta-
más. – Mindössze egy döntetlent
játszottunk a legnagyobb riválisunk
ellen, a többi találkozót megnyertük.

– Egyénileg milyen évet zár-
tál?

– Jól ment a dobás, nem tisz-
tem saját teljesítményemet értékel-
ni, de a teke jól mérhetõ sportág, jó
faátlagot produkáltam.

– Magánemberként,
hogy érezted magad?

– Gyorsan befogad-
tak, jól éreztem magam
az olaszoknál, nyilván
ehhez kellett, hogy jól
teljesítsek. 

– Lejárt a szerzõdé-
sed, lehet hosszabbí-
tás?

– Még nem, az éremkiosztó
bankettre még kiutazom, akkor
tárgyalunk a folytatásról. Szívesen
maradnék, bizakodom, hogy sike-
rül megegyeznünk…

– Mennyire kísérted figyelem-
mel az egykori csapatod teljesít-
ményét?

– Az internet segítségével
mindig képben voltam, a Bajno-
kok Ligájában pedig össze is
csaptunk egykori játékostársaim-
mal. (A ZTK jutott tovább). A Vi-

lágkupa- és a BL-sze-
replésüket is figyelem-
mel kísértem. A Szu-
per Ligában már biztos
ezüstérmesek.

A Szeged jobb náluk
jelenleg, de nemcsak
Magyarországon a leg-
jobbak, hanem a vilá-
gon is. Nem véletlenül

nyerték meg ismét a Bajnokok
Ligáját.  A ZTK FMVas-nál fiatalí-
tás történik, ehhez képest a má-
sodik hely dicséretesnek mond-
ható.

AZ ELSÕ LÉGIÓS ÉV UTÁN
JÓL ÉREZTE MAGÁT AZ OLASZOKNÁL

A 2013-as évben megrendezett egerszegi teke-világbajnok-
ságon, amelyen a magyar csapatok taroltak – aranyérmesek let-
tek – a férfiválogatott egyik legjobbja volt Kiss Tamás, a ZTK
FMVas játékosa. Nem csoda, hogy a sikeres vb-szereplés után
jött a külföldi megkeresés, és a kiváló tekézõ az olasz KK Neu-
markt  csapatához igazolt. Az olaszoknál befejezõdött a bajnok-
ság, Kiss Tamás nem állt le, az egykori tásakkal edz Egerszegen.

– Szekszárdon 17 évesen ismer-
kedtem meg a tekével – eleveníti fel
a kezdetet Kozma Károly. – A követ-
kezõ állomás Kaposvár volt, onnan
kerültem a ZTK FMVas együttesé-
hez. Több éves utánpótlás-szerep-
lés után idén már többször lehetõ-
séget kaptam a felnõtteknél. 

Az ifjúsági évek során jól telje-
sített Kozma Károly, a világbajnok-
ságon sprintben szerzett ezüstér-
mére leginkább büszke. Ég a bizo-
nyítási vágytól, néha ettõl görcsös-
sé válik a játéka. Az idei szezon-
ban bõven kapott játéklehetõséget
a felnõttek között, s a bajnokság
vége felé haladva egyre egyenle-
tesebb teljesítményt nyújt.

– Lassan véget ér az idei baj-
noki év, a Szegedet nem tudtuk
megszorítani – folytatta Kozma
Károly. – Még kétszer szerepelünk
a Tisza-partiak ellen. Jó lenne
megcibálni az „oroszlán bajszát” a
bajnokság hajrájában.

Életében komoly szerepet szán
a tekének. Idõvel szeretne a fel-
nõtt magyar csapat oszlopos tagja
lenni, majd késõbb a vb-re kikerül-
ni, és ott a dobogó tetején a ma-
gyar himnuszt hallgatni.

Klubtársa, Pákai Zsolt Somogy
megyében, Csurgón ismerkedett
meg a tekével. Ezután az õ útja
szintén Kaposvárra vezetett, s 2
éve játszik a ZTK FMVas színei-
ben.

– A Bajnokok Ligájában és a Vi-
lágkupán is lehetõséget kaptam, ki-
csit megijedtem az ellenfelektõl. A
világversenyeken dobhattam volna
jobban, de nyilván még rutint kell
szereznem – idézi fel Pákai Zsolt,

az idei év történéseit. A hazai baj-
nokságban nagyjából helytálltam,
de van még hová fejlõdnöm. 

Pákai Zsolt szerint is az erõvi-
szonyoknak megfelelõen teljesí-
tettek a bajnokság során. A Sze-
ged nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi mezõnybõl is kiemel-
kedett, egymás után kétszer meg-
nyerték a Bajnokok Ligáját.

– Mint minden sportoló, én is
célokat tûzök magam elé – han-
goztatta Pákai Zsolt. – Lépésrõl lé-

pésre szeretnék haladni. Elõbb jó
lenne az ideinél is többet szerepel-
ni a felnõttcsapatban. Aztán jöhet-
ne a válogatottság, majd egy ered-
ményes vb-szereplés.

Fehér László, a két játékos
edzõje elérhetõ célnak tartja a
két fiatal tekézõ terveit.

– Karcsi és Zsolti is a feltö-
rekvõ fiatalok táborába tartozik
– hangoztatta. – Szeretnek te-
kézni és edzeni. Ideális partne-
rek, szorgalmasak az edzés-
munkában. Bárcsak minél több
ilyen fiatal lenne a tekézõk tá-

borában, nem lenne gond az után-
pótlással. Az idei idény során bát-
ran nyúltam hozzájuk, s õk igye-
keztek élni a lehetõséggel. Csak
rajtuk múlik, hová jutnak el a teké-
ben. A klubnál mi a rögösebb utat
választottuk, azaz az utánpótlás
nevelését, nem pedig igazolást,
mivel az elõbbi olcsóbb. Az idei
szezonban továbbra is számítok
rájuk. Remélem, jövõre egyre
többször helyet követelnek maguk-
nak a csapatban.

KÉT FIATAL A ZTK FMVAS-BÓL
VÁLOGATOTTSÁG, VB-SZEREPLÉS, ÉRMEK A TERVEK KÖZÖTT

Az idei évre talán kicsit kényszerbõl, de a fiatalítás útjára lépett
a ZTK FMVas szuper ligás férfi tekecsapata. A fiatalok közül leg-
többször Kozma Károly (balról) és Pákai Zsolt (jobbról) szerepelt
a felnõtteknél. A két tehetséges sportolót terveikrõl kérdeztük.

ZTE ZÁÉV–Ferencvárosi TC 6:2 (3244-3144)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 8:0 (3494-3220)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Uniqa Euroleasing Sopron–ZTE NKK
74-57 (16-12, 21-16, 18-11, 19-18)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.

Aquaprofit TSK–Csuti Hydrocomp SK 7,5:4,5
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Nagykanizsa.

ZTE FC–Ceglédi VSE 2-0 (2-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Aqvital-Publo Csákvár–Tarr Sprint Andráshida SC 3-1 (2-1)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, Csákvár.

A Zalaegerszegi Shotokan Ka-
rate Egyesület hét helyezést
szerzett az április 5–6–7-én meg-
rendezésre került Európa-baj-
nokságon, Egerben. A részletek-
rõl Molnár Tamás edzõ, az egye-
sület elnöke tájékoztatta szer-
kesztõségünket.

A versenyre 22 országból érkez-
tek karatésok, és összesen 850-en
neveztek a különbözõ versenyszám-
okra. A zalaegerszegi shotokanosok
közül Dömötör Dávid katában 1. he-
lyezést, kumitében 2. helyezést; Fo-
rintos Fruzsina katában 2. helyezést,
kumitében 1. helyezést; Kovács Do-

minika katában 1. helyezést,
kumitében 3. helyezést; Szekér
László pedig csapat-kumitében 3.
helyezést ért el.

Molnár Tamás elmondta: a zala-
egerszegi egyesület a tradicionális
karatét oktatja magas szinten,
olyan alapokat adva a tanulóknak,
hogy a hagyományos versenysza-
bályoknak és a modernebb WKF-
szabályoknak megfelelve egyaránt
eredményesen szerepelhessenek.
Idén már magyar bajnokságot és
nemzetközi bajnoki címet is szerez-
tek a versenyzõk.

A mostani Eb-felkészülést segí-
tette Veszprémi Borbála gyógytor-

nász, jógaoktató is, aki egy speciá-
lis szemináriumon jógával és
Tabata-módszer alapján összeállí-
tott edzéstervvel erõsítette a ver-
senyzõket.

KITÛNÕ SZEREPLÉS EGERBEN

MEGHÍVÓ
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg

Egyesület esedékes összejövetelét
2014. április 23-án (szerdán)

16 óra 30 perckor tartjuk
az ÁNTSZ  I. emeleti

könyvtártermében.
(Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.)

Téma: Gond(olat)ok az öröklés
megváltozott szabályai körül. 

Elõadó: Kónyáné dr. Fercsák Andrea
közjegyzõjelölt
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Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

Ausztriai
munkalehetõségek,

szak- és segédmunkák
mindenkinek! 

Valós otthoni munkák:
adatrögzítés, borítékolás,

bedolgozás!
06-30/363-1082 06-30/605-5359


